Jaboticabal, 11 de Julho de 2013 - Edição Quinzenal - Ano VIII - R$ 1,00
Jaboticabal

Nº

João Teixeira de Lima - MTB 43.290 - www.jfonte.com.br - jfontemail@gmail.com

158

pág. 03

Jan Nicolau faltou à
sessão da Câmara e
apresentou atestado
médico assinado pela irmã
O vereador Jan Nicolau Baaklini (PP), apresentou na Casa para justificar sua falta
à sessão ordinária ocorrida no dia 15 de abril de 2013, e consequentemente
não sofrer desconto da metade do seu salário, cerca de R$ 3 mil. O INFORME/
ATESTADO foi assinado pela própria irmã do parlamentar, à médica Jane Amélia
Baaklini Abi Nakhle.
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Todos os Shows da Festa do
Quitute, que será realizada de
12 a 16 de Julho de 2013, serão
apresentados pelo Show Man

Reginaldo Coelho.
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MAIS RECURSOS PARA A SAÚDE

Hospital e Maternidade Santa Isabel recebe equipamentos do
Fundo Nacional de Saúde via emendas parlamentares

‘‘A conquista destes equipamentos deve
ser comemorada por toda a comunidade
que será diretamente beneficiada por
essas aquisições”, salienta o provedor do
HMSI, Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi.

O Hospital e Maternidade
Santa Isabel foi contemplado no final
do mês de junho, e fará aquisição nos
próximos meses de equipamentos
e materiais permanentes no valor
atual de R$ 892 mil que reforçarão sua
capacidade de prestar atendimento de
qualidade à comunidade de Jaboticabal
e microrregião.
Todos
os
equipamentos
serão adquiridos e repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, que é o
gestor financeiro, na esfera federal, dos
g
recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS, auditados pelo Tribunal de Contas
da União.
Esta conquista deve-se a

emendas parlamentares apresentadas
nos anos de 2010 e 2011 pelos
deputados federais William Woo,
Dr. Nechar e Valdemar Costa Neto,
e foi assegurada porque o Hospital
e Maternidade Santa Isabel é uma
entidade filantrópica inscrita no Siconv,
o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse, que dispõe sobre
as normas relativas às transferências de
recursos da União mediante convênios e
contratos de repasse.
A celebração, a liberação de
recursos, o acompanhamento da compra
dos equipamentos e a prestação de
contas dos convênios estão registrados

no Siconv.
“Ao contrário da maioria
dos hospitais filantrópicos do país, o
Hospital e Maternidade Santa Isabel de
Jaboticabal está rigorosamente em dia
em relação a suas obrigações tributárias
e fiscais, o que dá grande tranquilidade
e a capacidade de planejar o futuro,
com alocação de recursos adequada às
prioridades estratégicas, que podem
ser verificadas através de indicadores
de desempenho. A conquista destes
equipamentos deve ser comemorada
por toda a comunidade que será
diretamente beneficiada por essas
aquisições”, salienta o provedor do HMSI,
Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi.

Condomínio
Almoço da OCA
Aroeira inaugurou
salão de festas
Sábado, 29/06, o Condomínio
Aroeira (Minha Casa, Minha
Vida) COHAB II - Inaugurou
o salão festas, e contou com presença do prefeito Raul Gírio e o
Secretário de Governo Auricimar Grigório. Parabéns ao Luiz,
a Mara e todos os moradores.

É importante deixar claro,
que esse salão que proporcionará cada vez mais a união dos
moradores, não teve qualquer
ajuda governamental, e sim,
esforço proprio de toda comunidade que ali reside. Parabéns e
ficamos honrados pelo convite.

No dia 23, domingo, os Vereadores Junior De Vitto e Prof.
João Roberto prestigiaram
almoço beneficente realizado
pela OCA- Organização Cultural e Ambiental, de Jaboticabal. A OCA de Jaboticabal tem

NOTA DE
ESCLARECIMENTO
A Ordem dos Advogados
do Brasil, 6ª Subseção de
Jaboticabal, vem, em atenção
à matéria veiculada no Jornal
Fonte nº 157, de 13 de junho
de 2013, denominada “indignação de um cidadão”, que
a OAB/SP possui convênio
com a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, no qual
segue normas contratuais e
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como responsável a Professora Profª. Floripes da Silva,
e desenvolve vários projetos
com crianças, como teatro,
dança e viagens culturais,
com o objetivo formar cidadãos conscientes.

no caso retratado o mesmo se
contorna sob enfoque do Enunciado nº 06 (DPE), que determina: “Nas demandas cujo valor
da causa não exceda 20 salários
mínimos, no Juizado Especial
Cível, somente atuarão advogados indicados pelo convênio
mediante solicitação judicial”.
Dessa forma, entendemos que
o cidadão pode se dirigir diretamente na sede do Juizado
Especial local para triagem e
atendimento sendo que, poste-

riormente com a regular tramitação da ação, o juiz poderá
solicitar advogado para defesa
dos interesses da parte. Outrossim, a OAB JABOTICABAL
subscreve o inconformismo
do leitor, estando a disposição
para melhores esclarecimentos.
JOÃO RICARDO PACHECO –
Secretário geral
RODRIGO FERNANDES SERVIDONE – Coordenador Comissão
Assistência Gratuita

Diagramação: Gráfica Santa Terezinha - rudyhenrique@gmail.com
Projeto Gráfico: www.ivanhp.com.br.
Impressão: Gráfica Santa Terezinha. Tiragem: 3.000 exemplares.
Os artigos e matérias assinadas não representam a opinião deste jornal.
As matérias assinadas são de inteira resposabilidade de seus autores.
Anuncie ou assine o Jornal Fonte! Ligue para (16) 3202-7509.
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Jan Nicolau faltou à sessão da Câmara e
apresentou atestado médico assinado pela irmã
Com base na lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011,
Decreto Presidencial nº 7.724
de 16 de maio de 2012 (Lei da
transparência pública), o Jornal
Fonte, solicitou e foi fornecido pela Câmara Municipal
de Jaboticabal, cópia Xerox do
I NFORME/AT ESTAD O,
que o vereador Jan Nicolau
Baaklini (PP), apresentou na
Casa para justificar sua falta
à sessão ordinária ocorrida no
dia 15 de abril de 2013, e consequentemente não sofrer desconto da metade do seu salário,
cerca de R$ 3 mil.
O INFORME/ATESTADO
foi assinado pela própria irmã
do parlamentar, à médica Jane
Amélia A. B. Nakhle ( Jane

Amélia Baaklini Abi Nakhle
– nome completo segundo o
Google), informando que Jan
Nicolau acompanhou sua mãe
de 15 a 17 de abril, durante sua
internação no Hospital Albert
Einstein.
Veja documento ao lado.
LEGALIDADE
O jornal Fonte não está
contestando, a legalidade ou
ilegalidade do INFORME/
ATESTADO, mas algumas
perguntas não podem deixar de
ser feitas:
1)
A Dra. Jane é médica
do corpo clinico daquele Hospital?
2)
O médico ou os médi-

cos que trataram da genitora
do parlamentar, não poderiam
fornecer este ATESTADO/
INFORME?
3)
Não seria a mesma
coisa que dar um atestado de
óbito sem ver o morto?
Estas e outras perguntas serão
encaminhadas ao CRM (Conselho Regional de Medicina),
via ofício deste periódico, para
sabermos se houve ou não legalidade ou ilegalidade no fornecimento desse INFORME/
ATESTADO, por parte da
Dra. Jane, para beneficiar o seu
irmão.
Segundo especialistas, só o
médico que trata do enfermo
pode fornecer atestado para
acompanhantes.

Furtos no Cemitério
Crueldade contra
Municipal na mira da polícia animais
No ano de 2007, a reportagem
do Jornal Fonte, após vários
meses de investigação, desmascarou a máfia que vendia
carneiras e jazigos no Cemitério Municipal de Jaboticabal.
Após as denúncias, uma CEI
(Comissão Especial de Inquérito) foi aberta pela Câmara
que culminou na demissão de
uma funcionária de carreira da
Prefeitura, mas de todo o grupo
apenas ela pagou o “pato”. Acessem
http://www.jfonte.com.
br/pdfs/2007/Jornal_Fonte_58.
pdf http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2007/Jornal_Fonte_59.
pdf http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2008/Jornal_Fonte_73.pdf
Como o assunto ficou mal
resolvido, aparentemente alguns

membros dessa máfia continuaram agindo, só que de forma
diferente – furtando imagens,
jarros e outros objetos de bronze.
A polícia civil está investigando
três elementos, cujos nomes não
podem ser publicados a pedido
da polícia para não prejudicar
as investigações. A Prefeitura,
segundo informações, abrirá
sindicância interna para apurar
eventual participação de funcionário no delito.
INFORMATIZAÇÃO
O relatório da CEI apontou
algumas falhas no Cemitério.
Uma delas era a dificuldade
para se localizar carneiras, jazigos e seus responsáveis por falta

de informatização. Isto ocorreu
em 2008, e de lá para cá quase
nada mudou, o campo santo
continua sem informatização.
MODUS OPERANDI
Um dos elementos serra a
alça de sustentação das imagens sobre os jazigos e carneiras
durante o dia, e a noite na companhia de um comparsa retiram
os objetos que são repassados
para um terceiro que se encarrega derrete-los. A manobra foi
descoberta pela a administração
do Cemitério com apoio do
pessoal da limpeza de túmulos,
e imediatamente a policia foi
acionada e está no encalço dos
meliantes.

Objetos que seriam levados pelo ladrão, mas foram recolhidos antes pela administração

A Polícia Militar Ambiental
de Jaboticabal concluiu no dia
02/07/13 uma ocorrência relacionada à crueldade contra animais (touro) constatada durante
a realização do Rodeio Show de
Jaboticabal – Edição 2013.
Segundo o Comandante da
Base de Jaboticabal, 1º Sargento PM Delalibera, no dia
20/06/13, enquanto os policiais ambientais fiscalizavam as
montarias em touros, foi constatado que um dos animais que
estava sendo preparado para
ser montado possuía uma lesão
no lombo, ferimento este que
inclusive apresentava sangramentos, conforme se verifica nas
fotos produzidas.
Na ocasião, de imediato os
policiais acionaram o juiz do
rodeio, o qual, atendendo a
determinação policial, desclassificou o animal das provas.
Terminada as investigações

realizadas pela Policia Ambiental de Jaboticabal, chegou-se a
conclusão sobre a responsabilidade pelos maus tratos praticados contra o animal, motivo pelo
qual o proprietário do touro foi
autuado com multa no valor de
R$ 1,5 mil, bem como, responderá a processo administrativo,
cível e criminal, com base no
artigo 32 da Lei 9605/98, que
trata sobre maus tratos.
A pena para a prática de maus
tratos contra animais sejam eles
nativos, exóticos, domésticos ou
domesticados, varia de 03 meses
a 01 ano de detenção.
ANÁLISE
Exceto essa infeliz ocorrência,
e reclamações dos altos preços
das bebidas, o Rodeio Show sob
o comando de Esthefani Hani
transcorreu dentro dos padrões
qualidade.
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Editais
EDITAL - INTERDIÇÃO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JABOTICABAL
E D I T A L

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA MALERBO, REQUERIDO POR SORAIA DOS SANTOS
FERREIRA MALERBO - PROCESSO Nº 1595/2012.
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 23/05/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA
MALERBO, portador do RG 44.791.423-6, declarando-o absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra.
SORAIA DOS SANTOS FERREIRA MALERBO, portadora do RG 27.580.961-4, CPF 181.070.348-48.
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 24 de junho de 2013.
EDITAL - INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MOACYR APARECIDO VARANDAS, REQUERIDO POR MARCÍLIO
MONTI VARANDAS - PROCESSO Nº 0002016-10.2012.8.26.0291 - 259/2012
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 10/04/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de MOACYR
APARECIDO
VARANDAS,
declarando-o(a)
absolutamente
incapaz
de
exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARCILIO MONTI VARANDAS. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 17 de junho de 2013.

EDITAL - INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA
FERREIRA DA CONCEIÇÃO, REQUERIDO POR DIONÍZIA DO LINO FARIA - PROCESSO Nº 000702669.2011.8.26.0291. – 1213/2011
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara Judicial
da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
05/10/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). DIONIZIA DO LINO FARIA. O presente edital será publicado por três vezes,
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em
17 de junho de 2013.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
Processo nº 0007912-68.2011.8.26.0291

Ordem nº 1380/2011

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara Judicial
da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a THIAGO DE ALMEIDA COQUEIRO, filho de Eudásio da Silveira Coqueiro e de Edilsa Santos
Almeida, que lhe foi proposta Execução de Alimentos requerida por M.V.S.C., representado por sua mãe MARIA
BETHÂNIA SANTOS SILVA COQUEIRO, constando da inicial que o débito a título de pensão alimentícia
importa em R$ 1.368,06, até o mês de maio/novembro de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, para que no prazo de 03 (três) dias, decorridos os 20 (vinte) dias
supramencionados, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida das
pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade
de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. Será o presente edital,
por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal em 17 de junho de 2013.

EDITAL DE CITAÇÃO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

E D I T A L
1055/2011

- PRAZO VINTE DIAS. PROCESSO Nº 0006097-36.2011.8.26.0291 –

O(A) DOUTOR(A) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. JUIZ(A)
DE DIREITO da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, que por parte de CRISLAINE PAULA
TOMIOSSO lhe foi ajuizada a ação de Procedimento Ordinário, constando da inicial que
permaneceu em união estável com o requerido por mais de 5 anos, sobrevindo dois filhos.
Com o desgaste da união houve a separação, chegando a autora a ser agredida pelo
requerido. Tendo neste período adquirido o casal bens móveis, e sendo reconhecida a
união, será garantida a autora o direito previsto no artigo 226, § 3º, da Constituição
Federal. Dá à causa o valor de R$ 545,00. Encontrando-se o requerido em lugar incerto
e não sabido foi determinada a citação por Edital, devendo o réu, no prazo de quinze 15
(quinze) dias, decorridos 20 (vinte) dias da publicação deste, contestar a presente ação,
sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de

EDITAL - INTERDIÇÃO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE DAVID WILLIAN DA SILVA, REQUERIDO POR FELÍCIO DOS
SANTOS LIMA - PROCESSO Nº 0003682-46.2012.8.26.0291 – 457/2012
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 13/02/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de DAVID
WILLIAN DA SILVA, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). FELICIO DOS SANTOS LIMA. O presente edital será publicado por três vezes,
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na
cidade de Jaboticabal em 13 de junho de 2013.
EDITAL - INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
INTERDIÇÃO
DE
DIEGO
RANGEL,
REQUERIDO
POR
JOAQUIM
RANGEL - PROCESSO Nº 0006695-87.2011.8.26.0291 – 1163/2011

AUTOS DE
NORBERTO

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 19/10/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de DIEGO RANGEL,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOAQUIM
NORBERTO RANGEL O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal
em 17 de junho de 2013.

A DOUTORA CARMEN SILVIA ALVES, MM. Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara e Presidente do Tribunal do Júri
desta cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São
Paulo, etc.,

F A Z
S A B E R
a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, havendo designado os dias 17 de julho de
2013, com início às 08h30m e 07 de agosto de 2013, com início às 09.30
horas, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de Jaboticabal, sito a
Praça do Café‚ s/nº, no Edifício do Fórum Local, a instalação das Sessões
do Tribunal do Júri desta Comarca referentes ao terceiro trimestre do
exercício de 2013 e, havendo procedido, nos termos da Lei, ao sorteio das
vinte e cinco (25) cédulas que continham os nomes dos jurados que deverão
comparecer as aludidas sessões e que são os seguintes:
01020304050607080910111213141516171819202122232425-

ADRIANA DE OLIVEIRA TRINCA – func. pública municipal
ALVARO MATTOS DA COSTA FILHO – assistente administrativo
ANTONIO DE ANDRADE – diretor de escola aposentado
ANTONIO FERREIRA DA SILVA – atendente comercial III
CARLA VERA LIGIA GALATI – professora
ÉLIZABETH FÁTIMA VIEIRA COSTA – agente administrativa
JOSÉ AUGUSTO AVILEZ – professor
JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES GOUVÊA – gerente de compras
JOSÉ CARLOS TODESCO – comerciário
JOEL EVARISTO GONÇALVES – func. públ. Estadual
JOÃO BATISTA TOSTA – func.públ. municipal
JOÃO CARLOS FERNANDES – bancário
JOÃO UMBERTO LORENZON – contador
JULIANA M. TOCANTINS DE OLIVEIRA – professora
LAURA CRISTINA FERREIRA BELODI – atendente de enfermagem
LUCIANO JOSÉ MARAFANTE – professor
LUIZ LIBERATO DO AMARAL – bancário
MARIANA SILVA LOBODA – bancária
MARIA DO CARMO ARANHA DE AZEVEDO – bancária
NAYARA CRUZ BASSI – analista adm.
NEUSA MARIA TALIBETTI – func.públ. federal
REGIANE CARVALHO GIACHETTO – aux. De recursos humanos
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA – engenheiro agrônomo
RODRIGO DALAMARTA GOMES – professor
SÉRGIO LUIZ GALATTI – contador
Em face do ocorrido, aos jurados e demais interessados em
geral, se convidam a comparecerem nos dias, hora e local designados e,
assim, nos demais dias que eventualmente vierem a ser designados, para
os atos referidos, na forma da Lei. Para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância se expediu o presente que
será publicado pela imprensa local e afixado na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, aos 28 de junho de
2013. Eu, __________________ (Maria Goretti Pinto Ferreira), Chefe de
Seção Judiciário Substituta, que digitei e subscrevi.
CARMEN SILVIA ALVES
JUÍZA DE DIREITO

3ª. Vara Judicial - SP.
O Doutor ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM Juiz
de Direito Titular da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal-SP,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, acerca do disposto nos artigos 1º e 2.º, § 1.º, da Resolução n.º 154 do
Conselho Nacional de Justiça: “Art. 1º. Adotar como política institucional do Poder
Judiciário, na execução da pena de prestação pecuniária, o recolhimento dos valores
pagos em conta judicial vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por
meio de alvará judicial, vedado o recolhimento em cartório ou secretaria. Parágrafo
único. A unidade gestora, assim entendida, o juízo da execução da pena ou medida
alternativa de prestação pecuniária, ficará responsável pela abertura de conta corrente
junto à instituição financeira estadual ou federal, exclusiva para o fim a que se destina.
Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados à vitima ou
aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou
privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter
essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas
vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora. § 1º A receita da conta
vinculada irá financiar projetos apresentados pelos beneficiários citados no caput
deste artigo, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que: I mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública; II - atuem diretamente na execução penal,
assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e
prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade; III - prestem
serviços de maior relevância social; IV - apresentem projetos com viabilidade de
implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios
estabelecidos nas políticas públicas específicas”. Com o fim de informar as
entidades interessadas que será feito o recadastramento das instituições que
irão receber verbas oriundas da aplicação de prestação pecuniária, expediu-se o
presente edital. Os documentos necessários para o recadastramento, nos termos do
artigo 4.º do Provimento CG n.º 01/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, são os seguintes: “Art. 4.º (...) - I - documento comprobatório da sua
regular constituição; II - identificação completa do dirigente, inclusive com cópia do RG
e CPF; III - comprovação da finalidade social; IV - descritivo do projeto contendo: 1 .
identificação do projeto e dos responsáveis pela sua execução; 2 . objetivos do
projeto; 3 . resumo do orçamento ou discriminação e justificativa da aquisição de
serviços ou equipamentos e materiais permanentes; 4 . valor total; 5 . justificativa; 6 .
cronograma de execução; 7 . prazo inicial e final; 8 . efeitos positivos mensuráveis e
esperados e 9 . indicação dos beneficiários diretos e indiretos. O presente edital terá o
PRAZO de 30 (TRINTA) DIAS, oportunidade em que será publicado e afixado na
forma da lei, através do qual ficam os eventuais interessados devidamente
INTIMADO(A)(S) e CIENTE(S), bem como as atuais entidades beneficiadas com o
pagamento
das
parcelas
das
prestação
pecuniárias,
estão
automática
e
provisoriamente credenciadas até o dia 01.06.2013. Jaboticabal, 8 de julho de 2013.
Expediente Administrativo nº 002/2013.
08/07/2013

EDITAL - INTERDIÇÃO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARINA
RIZZO RODRIGUES, REQUERIDO POR MARINA RIZZO RODRIGUES - PROCESSO Nº 000755610.2010.8.26.0291 – 1263/2010
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara Judicial
da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
17/11/2011, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARINA RIZZO RODRIGUES, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). LEONILDO APARECIDO RODRIGUES. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de
Jaboticabal em 13 de junho de 2013.

EDITAL DE COBRANÇA
Gerência-Executiva Araraquara/SP – Agência da Previdencia Social em Jaboticabal
Considerando o não recebimento do oficio 12/2013 de 22/01/2013, devolvido pelo Correio após três
tentativas de entrega no endereço, em cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666/03 e no
art. 154 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, facultamos ao(s)
interessado(s) abaixo, o prazo de 60 dias, contados 15 dias a partir da publicação deste edital, para
efetuar (em) o pagamento do débito por meio de Guia específica (GPS ou GRU) ou solicitar (em) o
parcelamento, no caso de empregado, poderá(ao) autorizar ao INSS realizar a consignação do valor
do débito em folha de pagamento, bem como fica assegurado vistas ao processo de cobrança na
Agência da Previdência Social onde era mantido o benefício. Alertamos que o não ressarcimento
dos valores será objeto de Inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial, com possibilidade de
inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público
Federal – CADIN.
Andrea Silva de Souza – NB/01/099.715.059-9 – R$31.826,22
Jaboticabal/SP., 28 de junho de 2013
Elizabeth Fátima Vieira Costa
Gerente da Agencia da Previdencia Social em Jaboticabal
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Projeto de reforma da
delegacia do município
está pronto
E/D - Delegado Seccional Dr. Ottoboni e Delegado do Município Dr. Oswaldo

Na manhã de 25 de junho de
2013, o delegado seccional de
polícia civil Cláudio José Ottoboni, esteve em Jaboticabal efetuando correição nas delegacias
e concedeu entrevista ao Jornal
Fonte.
Dentre outros assuntos, o Dr.
Ottoboni disse que o projeto
para reforma do prédio da delegacia do município está pronto
e custará mais de R$ 800 mil.
Leia abaixo.
Jornal Fonte – Em entrevista ao Jornal Fonte – acesse
http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2013/Jornal_Fonte_152.
pdf - o senhor disse que mandou abrir Inquérito para investigar denúncias de supostas
irregularidades cometidas pela
COMED na prestação de serviços médicos no Pronto Atendimento de Jaboticabal.
Como estão essas investigações?

Dr. Cláudio José Ottoboni
– O Inquérito Policial está em
pleno trâmite, com acolhidas de
provas e oitiva de testemunhas,
assim que conseguirmos alguma
apuração, ou pelo sim ou pelo
não, será encaminhado ao Poder
Judiciário para as medidas cabíveis.
Fonte – O que o senhor está
achando das manifestações?
Ottoboni – É um movimento
democrático, as reivindicações
estão sendo feitas, deve existir
um foco que o povo anseia, e
que se evitem esses incidentes que têm ocorrido vez por
outra que não fazem parte desse
movimento democrático, dessa
demonstração de cidadania.
Fonte – Em outras palavras, o
senhor é completamente favorável a esse movimento desde
que ele não deturpe a ideia?
Ottoboni - Exatamente! Que
exista foco, que existam reivin-

dicações justas, mas que não
destruam patrimônios públicos
e privados, ou seja, atos de vandalismo, isso é contrário à lei,
não posso ser favorável.
Fonte – A situação da Polícia
Civil, principalmente no que
tange a material humano é precária. E os concursos?
Ottoboni – O governo do
Estado tem se empenhado em
abertura de concursos e criação
de cargos que estão em pleno
andamento.
Acredito que isso deva ser
resolvido em curto espaço de
tempo.
Fonte – E reforma do prédio
da delegacia do município. O
senhor tem previsão quando
será iniciada?
Ottoboni – O projeto já está
pronto. Gostaria de frisar que
é um prédio antigo, e, não sei
se nesse período houve alguma
reforma geral. Nós tomamos

“MEIO” MÉDICO É PIOR QUE NENHUM
Isac Jorge Filho*
“Melhor meio médico do que
nenhum”. Esta frase tem sido
repetida por aqueles que defendem a absurda tese de trazer
médicos estrangeiros para o
Brasil sem avaliar seus conhecimentos e capacidades. Tornou-se ainda mais usada quando
escrita pelo jornalista Hélio
Schwartsman em artigo escrito
na “Folha de São Paulo”. O desprezo para com a qualidade foi
tão forte que levou a Presidente
do Centro Médico de Ribeirão Preto, Dra. Cleusa Cascaes
Dias, a cancelar sua assinatura,
de muitos anos, daquele jornal.
É realmente revoltante, para
quem vivencia a medicina e
suas mazelas no Brasil, ouvir e
ler afirmativas tão equivocadas
da parte de formadores de opinião. “Meio” médico não tem
valor algum. Ao contrário, tem
valor negativo, pois é um agente
perigoso, capaz de matar ou
sequelar pessoas por desconhecimento de princípios básicos
e incapacidade de procedimentos fundamentais. Este assunto
demanda vários aspectos a
serem discutidos. Vamos, hoje,
nos fixar em dois.
O primeiro diz respeito à

ideia, que tentam impingir à
nação, de que nossos problemas de saúde são decorrência
do baixo número de médicos, e,
portanto, serão resolvidos com
o simples aumento de profissionais. Querem que se acredite
que ao aumentar o número total
de médicos resolverão o problema maior, que é o de sua distribuição. Não estão muito interessados em saber porque faltam
médicos em centros pequenos e
periféricos e sobram nos centros
maiores.
Querem que se acredite que,
em pleno século XXI, a medicina continua exercida pelos
heroicos médicos antepassados,
que faziam o lhes era possível,
sem auxiliares e sem equipamentos. Querem realmente
para as populações periféricas
a medicina com um século de
atraso. Mas, pior ainda, exercida
por pessoas de qualificação tão
duvidosa que eles não querem
que sejam submetidas a exames
de qualificação. Não querem
enxergar que a eficiência em um
sistema de saúde pública não
depende apenas de médicos,
mas de uma estrutura multiprofissional (e não se ouviu falar
nada sobre trazer do estrangeiro
enfermeiros,
fisioterapeutas,
psicólogos e tantos outros) e de

uma organização do serviço de
saúde pública, que inclua a existência de equipamentos básicos
indispensáveis e um sistema de
carreira que estimule os profissionais a escalarem degraus,
como o que já existe em outras
profissões.
De que adianta colocar um
médico em uma pequena cidade
e não dar a ele mínimas condições de trabalho, nem mesmo
fios para suturas ou aparelhos
modestos de RX? E ainda
assim estamos pensando em
um médico formado em Faculdade de Medicina autorizada
e fiscalizada pelos ministérios
“competentes”? O “competente”
aqui vai entre aspas. E deve ser
assim, pois, o que pode se dizer
de ministérios que abrem mão
da sua prerrogativa de fiscalização e do controle de qualidade,
propondo a contratação de
médicos estrangeiros, sem passar por exames de qualificação?
Na verdade isto mostra que não
lhes interessa ter médicos inteiros, “meio” médico basta. Parece
que é isso que querem para a
saúde dos brasileiros: números
e não qualidade.
*ISAC JORGE FILHO é Médico,
Conselheiro e Ex-Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado
de São Paulo. ijfilho@terra.com.br

a iniciativa de fazermos essa
reforma que vai importar em
mais de R$ 800 mil, porque se
trata de uma reforma radical,
mas mantendo a estrutura física
e fachada do prédio.
Portanto, o projeto está prestes
a ser aprovado com alguns ajustes que estão no departamento
de engenharia da Polícia Civil,
inclusive, com verba reservada.
Acredito que até o segundo
semestre deste ano estejamos
licitando essa obra.
Fonte – Até que fique pronta
essa reforma à delegacia do
município está em prédio alugado, à delegacia da mulher
também. Mas a situação do 1º
Distrito é calamitosa, conforme
mostramos acesse http://www.
jfonte.com.br/pdfs/2013/Jornal_Fonte_153.pdf – o que o
senhor pretende fazer sobre
isso?
Ottoboni – Também já está

sendo elaborado um projeto
para readequação do 1º DP. Tão
logo seja concluída a reforma do
prédio do município, o plantão
que hoje está provisoriamente
no 1º DP retorna para o município.
Fonte – O senhor nos disse
em outra entrevista que pretende nessa reforma do prédio
do município acrescentar espaço
para a delegacia da mulher?
Ottoboni – Exato! Está previsto no projeto para que a
DDM se mantenha ali. Logicamente como uma delegacia
independente, mas funcionando
no mesmo prédio, porque essa
centralização
possibilitará
melhor atendimento à população.
Fonte – O senhor gostaria de
acrescentar alguma coisa?
Ottoboni – Só agradecer! E,
estamos à disposição sempre,
como você sabe.

COOPERATIVA DE ASSESSORIA TÉCNICA,
EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE – AMATER
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da Cooperativa de Assessoria Técnica, Extensão Rural e Meio
Ambiente
–
AMATER,
CNPJ 15.003.758/0001-50,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social,
convoca os cooperados para
se reunirem em Assembleia
Geral, que será realizada na
sede da cooperativa: Avenida
Paulino Braga, 751, Bairro
Aparecida, Jaboticabal/SP, no
dia 25 de Julho de 2012, em
primeira convocação às 13:00
horas com 2/3 dos cooperados,
em segunda convocação às 14
horas, no mesmo dia e local,
com a presença de metade
mais um dos cooperados e,
persistindo a falta de quórum
legal, em terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a
presença mínima de 10 (dez)
cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ORDEM
DO DIA: a) Adaptação do

Estatuto Social à lei 12.690 de
2012 b) prestação de contas do
órgão de administração, compreendendo Balanço Geral do
exercício de 2012, das Contas
de Sobras e Perdas, Parecer do
Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos
esses que estão à disposição
dos associados, em sua sede
social; c) destinação das sobras
apuradas no exercício (ou
rateio das perdas); d) eleição
dos Membros do Conselho
Fiscal; e) deliberação sobre o
plano de trabalho formulado
pelo Conselho de Administração para o próximo exercício;
f ) Informes Gerais.
Nota: Para efeito de quórum,
declara-se que o número de
cooperados em condições de
vota nesta data é de 30 (trinta).
Jaboticabal, 18 de Junho de
2013.
Jorge Henrique Morais da
Silva - Presidente
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Jaboticabal ganha Poupatempo, Super
Acessa e Acessinha

Luana Vianna – assessoria
de imprensa
Jaboticabal está entre as cinco
cidades do Estado, contempladas pelo governo paulista com
uma unidade do Super Acessa unidade regional que concentra
serviços e divisões físicas para
cursos, salas de estudos e ofi-

cinas. A cidade também terá o
Acessinha e o Acessa + Poupatempo, que entram em funcionamento em cerca de 30 dias.
Na terça-feira (03), o gerente
do Acessa São Paulo, Emílio
Bizon Neto, veio à Jaboticabal
para vistoriar o futuro prédio,
ao lado do prefeito Raul Girio e
do secretário da Indústria, Valdemir Lutti.

“Jaboticabal ganha dois postos.
O Acessa Rural contemplará o
distrito de Lusitânia, com sinal
de celular e internet livre. Já o
Super Acessa terá uma grande
inovação: Jaboticabal será o
pólo regional [cidade núcleo],
recebendo os treinamentos de
toda a região. É uma vitória
para nossa cidade, com certeza”,
diz o prefeito. “O Acessa + Poupatempo deve, em breve, se tornar um Poupatempo completo”,
completa.
O local vistoriado já foi liberado para a instalação de um
telecentro com 15 ou 20 computadores, sala de estudo com
internet para trabalhos e projetos de pesquisa; duas salas
de capacitação presencial, sala
de oficina e sala de capacitação teórica, com cursos gratuitos oferecidos pela Escola do
Futuro, da USP.
A unidade também terá a sala
Acessinha, para crianças de 4
a 11 anos, que terão à disposição internet, netbook, smar-

Reflexão – Socialistas Utópicos
Reflexão sobre texto baseado em livro de Eric Hobsbawm – Fernando Stigliano
Os Socialistas Utópicos contribuíram, com muitas coisas:
uma análise da Sociedade Burguesa, os rudimentos de uma
Teoria da História, a certeza de
que o Socialismo era não só factível como necessário naquele
momento histórico e um grande
volume de reflexões sobre como
se organizariam as atividades
humanas – inclusive a conduta
pessoal – nessa Sociedade.
No entanto, suas ideias mostravam enormes deficiências
Teóricas e Práticas. Apresentavam um pequeno e um grande
defeito prático.
Vinham de bando, para sermos gentis, com vários tipos
de excentricidades românticas,
que iam do Visionarismo perspicaz à perturbação psíquica,
da confusão mental, nem
sempre desculpável pela superabundância de ideias, a cultos curiosos e exaltadas seitas

semirreligiosas.
Para resumir, os Saint –
Simonianos tendiam a cair no
ridículo, e, como observou o
jovem Friedrich Engels a respeito deles, “na França, depois
que uma coisa cai no ridículo,
está inapelavelmente perdida”.
Embora considerassem os elementos de fantasia nos grandes
Utópicos como o preço a pagar
por sua imaginação ou por sua
originalidade, Marx e Engels
não podiam imaginar que papel
prático esses Grupos de excêntricos, cada vez mais bizarros e,
com frequência, cada vez mais
isolados, poderiam desempenhar na transformação Socialista do Mundo.
Em segundo lugar, e mais
concretamente, eles eram em
essência apolíticos e, por isso,
mesmo em tese, não contribuíam com nenhum meio eficaz
para que essa transformação

ocorresse.
Não era provável que o êxodo
para Comunidades Comunistas
fosse mais eficiente, no sentido
de gerar os resultados desejados,
do que os anteriores apelos de
Sain-Simon a Napoleão, ao
Tsar Alexandre ou aos grandes
banqueiros parisienses.
Exceto os Saint-Simonianos,
cujo instrumento preferencial,
os dinâmicos empreendedores capitalistas, os afastava do
Socialismo, os Utopistas não
reconheciam nenhuma Classe
ou Grupo especial como veículo
de ideias e, mesmo quando atraíam os trabalhadores – como
Engels mais tarde admitiu no
caso de Owen –, o Movimento
Proletário não tinha nenhum
papel particular em seus planos,
voltados para todos aqueles que
deveriam reconhecer a Verdade
óbvia que só eles tinham descoberto, mas não o faziam.

tphones, videogames, tablets,
puffs e jogos pedagógicos. “Os
alunos terão acesso livre aos
equipamentos e conteúdos mais
modernos do Brasil, com espaços totalmente acessíveis.
É um espaço lúdico e recheado de boas histórias”, informa
Lutti. Através destas importantes parcerias o programa
passa a oferecer um conjunto
mais completo de serviços aos
cidadãos da região de Ribeirão
Preto (SP). É um momento da
ampliação e modernização do
programa Acessa SP”, finaliza
Emílio Bizon Neto.
ACESSE SÃO PAULO
O Acessa São Paulo, vinculado à Secretaria de Gestão
Pública e gerido pela Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo
(Prodesp), oferece acesso às
novas tecnologias da informação e comunicação, em especial
à internet, contribuindo para o

desenvolvimento social, cultural, intelectual e econômico dos
cidadãos.
ACESSINHA
É uma sala especialmente
dedicada aos usuários de até 11
anos de idade.
A decoração lúdica permite
a iniciação à informática e um
espaço de ensino e aprendizado
constantes.
O uso da internet estimula o
desenvolvimento da coordenação visual e motora, a criatividade e a iniciativa.
As crianças também aprendem a fazer pesquisas informatizadas e a acessar sites educativos, prezando a questão da
segurança na internet. Além das
atividades computadorizadas,
os frequentadores podem ler os
livros de uma pequena biblioteca adequada à faixa etária e
ainda, libertar a veia artística
com o material para desenho e
pintura disponíveis no local.

Manifestações: A
luta continua?
Cerca de 80 manifestantes se
reuniram na Praça 9 de julho
em Jaboticabal segunda-feira,
01/07, depois se dirigiram a
Câmara Municipal e entregaram uma pauta de reivindicações, pedindo a entrega das
obras inacabadas, dentre muitas
outras. Essa pauta foi lida por
decisão do presidente Wilsinho
Locutor (PV), pelo 1º secretário da Mesa Professor João
Roberto (PT).
A pauta contem algumas
reivindicações
interessantes:
Conclusão imediata das obras
inacabadas: UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) – Revitalização da Concha Acústica – Conclusão da FATEC
(Faculdade de Tecnologia);
Investimento na infraestrutura
dos postos de saúde; prestação
de contas do governo passado,
valor real da dívida e fiscalização
por parte dos vereadores, dentre
outras. Mas algumas são de
interesse próprio, por exemplo:

transporte gratuito e de qualidade para estudantes universitários – neste caso, o governo Raul
Gírio já decidiu acertadamente
em parte! Os universitários
carentes não pagarão absolutamente nada, aqueles “riquinhos”
pagarão 50%. O que está errado
deveriam pagar 100%.
A taxa de esgoto igualitária
ao consumo de água é absurda.
Porém, se levarmos em conta
que temos um dos únicos municipios que tem esgoto tratado
100%, essa cobrança até que se
justifica.
O presidente do SAAEJ
(Serviço Autônimo de Esgoto
de Jaboticabal), José Augusto
Fagundes Gouvêa, disse que
está estudando uma forma com
o prefeito Raul Gírio (PSDB),
para reduzir a taxa de esgoto
para o patamar de 80% do valor
do consumo de água, ou seja,
os próximos reajustes só seriam
aplicados sobre o consumo de
água.

Jaboticabal, 11 de Julho de 2013
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Agradecimento
Em nome da Família de

Rubens De Stéfani,
os nossos sinceros agradecimentos
ao enorme carinho de todos
os amigos, parentes, amigos
de trabalho, Oficiais e
Atiradores do Exército Brasileiro,
que prestaram suas homenagens ao
nosso amado marido, pai e avô.

25-04-1923

01-07-2013

O herói de guerra e grande empresário,
Rubens de Stéfani, faleceu aos 90 anos,
no dia 01 de Julho de 2013, e foi sepultado no dia 02 no cemitério municipal
de Jaboticabal, sob as palavras comoventes do Dr. Mário Berlingieri, salvas
de tiros e aplausos. Na foto ao lado a
viúva Dona Izabel, amparada pelo seu
filho Hugo, com a bandeira brasileira
que lhe foi ofertada pelo Exercito.
Nossos sinceros sentimentos - Equipe
do Jornal Fonte.

Todas as quartas e sextasfeiras, o melhor churrasquinho
de Jaboticabal. O atendimento,
a higiene e a camaradagem
fazem do Bar da Bocha um
verdadeiro ponto de encontro
de amigos e familiares.

Avenida José da Costa,
863 - Aparecida Jaboticabal/SP
Fone (16) 3202-8982 Cel. 9768-0939 / bardabocha@gmail.com

